Прикази
Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине
Југославије за 1939. годину, књига X, приредила Јелена Ђуришић,
предговор проф. др Милан Ристовић, Београд, Архив Југославије,
2015 (XXII, 625).
Крајем 2015. године из штампе су изашли Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1939. годину, као десета књига едиције
Извори за историју међународних односа 1930–1940, коју је објавио Архив Југославије, а приредила сарадница Архива Јелена Ђуришић. На почетку књиге се налази
Предговор проф. др Милана Ристовића под насловом 1939: година када је почела апокалипса Другог светског рата (стр. V–XVIII), затим следе кратке Напомене приређивача (XIX–XXII), главни део текста Извештаја (5–593), и на крају Именски индекс
(597–610), Географски индекс (611–622) и Извори и литература (623–625).
Професор Ристовић је у Предговору сажето представио главна међународна
збивања у години у којој је почео Други светски рат. Приказао је геополитичке промене на карти Европе, рушење Версајског система и планско заокружавање Немачког
рајха и Хитлерову реорганизацију средње Европе, почев од припајања Аустрије Немачком рајху и Минхенског споразума 1938, преко проглашења независне Словачке,
уласка немачких трупа у Чешку и Моравску марта 1939. и уласка Италије у Албанију
априла 1939, преко преговора и дипломатских односа великих сила у лето 1939, до
напада на Пољску 1. септембра 1939, почетка Другог светског рата и његовог тока до
краја 1939. У предговору се указује и на поједине европске догађаје и појаве карактеристичне за ову годину које су нашле места и у извештајима југословенског Министарства иностраних послова (крај Шпанског грађанског рата и победа франкиста,
ширење антисемитизма и расизма у европским земљама, стање на окупираним територијама, итд.). Посебна пажња је посвећена положају у којем се нашла Краљевина
Југославија на почетку светског рата, окружена силама Осовине и непријатељски
расположеним суседима, суочена са унутрашњим проблемима и притисцима великих сила да уђе у рат и поред проглашења неутралности 2. септембра 1939. Како закључује Ристовић „са Трећим рајхом и Италијом на северним границама, Албанијом
као делом фашистичке ’империје’, ревизионистичким суседима, истањеним или покиданим везама са старим савезницима, Југославија је улазила у нови светски сукоб
суочена са тешким избором и све мањим простором за дипломатско маневрисање“
(стр. XVII).
Сви наведени догађаји, појаве и процеси садржани су, у већој или мањој мери,
у месечним извештајима Министарства иностраних послова Краљевине Југославије, који су објављени у главном делу текста на скоро 600 страна и прате најважније
токове европске политике, док ваневропска збивања углавном нису ушла у видокруг
њихових аутора. У текст је укључено 149 кумулативних извештаја из 16 земаља – 15
европских и 1 ваневропске (Албанија 12 извештаја, Белгија 12, Бугарска 12, Грчка 12,
Италија 12, Мађарска 12, Немачка 12, Турска 12, Велика Британија 10, Француска 10,
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Пољска 9, Румунија 9, Египат 4, Шпанија 4, Чешко-Словачка 3 и Чешко-Моравски
Протекторат 3, Швајцарска 1). Извештаји су груписани по месецима, затим по државама, а потом су подељени на унутрашње прилике и спољну политику појединих
држава.
На основу архивске грађе утврђено је да су месечни извештаји састављени на
бази текстова извештаја посланика, дописника Централног пресбироа и генералних
конзула и потом дати у целини или скраћивани и прилагођавани кумулативним месечним извештајима. Извештаје су достављали Момчило Јуришић Штурм из Софије,
Бошко Христић из Рима, Светозар Рашић из Будимпеште, Јован Дучић из Букурешта,
Божидар Пурић из Париза, Бранко Лазаревић и Миодраг Лазаревић из Брисела, Владимир Милановић и Иван Субботић из Лондона, Миодраг Лазаревић и Александар
Вукчевић из Атине, Владислав Марковић и Бранко Аџемовић из Каира, Александар
Цинцар-Марковић и Иво Андрић из Берлина, Александар Вукчевић и Василије Протић из Варшаве, Бранко Аџемовић и Илија Шуменковић из Анкаре, Јосип Мацан и
Александар Авакумовић из Шпаније. Догађаји који су претходили избијању рата и
сам почетак непријатељстава утицали су и на постојање и деловање југословенских
дипломатских представништава у појединим земљама. Тако је после успостављања
немачког протектората у Чешкој и Моравској укинуто посланство Краљевине Југославије и дописништво Централног пресбироа у Прагу и основан генерални конзулат; успостављени су дипломатски односи са независном Словачком која је основала
посланство у Београду, а Југославија је децембра 1939. основала дипломатску агенцију у Братислави; августа 1939. затворено је посланство у Тирани где је основан
генерални конзулат и за конзула именован Миливоје Милчић. У међувремену, априла
1939. поново је отворено посланство у Берну и за изванредног посланика постављен
Владимир Милановић. Последњи извештај из Пољске послат је септембра 1939. и у
њему је извештено о немачком нападу на Пољску, брзој победи немачке војске и подели Пољске између немачког Рајха и Совјетског Савеза.
Кумулативни месечни извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1939. годину налазе се у фондовима Архива Југославије: Посланство Краљевине Југославије у Енглеској – Лондон (АЈ-341), и Посланство Краљевине
Југославије у Турској – Анкара (АЈ-370), а приликом приређивања извора коришћена
је и архивска грађа из фондова Генерални конзулат Краљевине Југославије у Јерусалиму (АЈ-430), Централни пресбиро Председништва министарског савета Краљевине Југославије (АЈ-38) и Министарство иностраних послова Краљевине Југославије
– политичко одељење, персонално одељење и одељење за штампу (АЈ-334). Поред
тога, коришћено је и четрдесетак наслова новије историографске литературе и десетак интернет сајтова међу којима и дигитално издање дневног листа Политика
за 1939. годину на сајту Народне библиотеке Србије. Извештаји су пропраћени са
220 напомена приређивача које пружају разноврсне информације потребне за боље
разумевање текста, а тичу се међународних политичких догађаја, писања штампе,
појединих појмова и израза и пре свега биографија истакнутих политичких личности, често поновљених из претходних књига извештаја Министарства иностраних
послова. Језик и писмо извештаја нису мењани, а извршене су минималне лекторске
интервенције у тексту.
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Професор Милан Ристовић у Предговору књиге закључује да, уз неопходан
критички однос према изворима, „извештаји МИП пружају сложену, драматичну слику једног историјског времена у којем се догодило насилно урушавање европског
међуратног поретка“, времена које је увело Европу, а потом и цео свет у „мрачан вртлог највећег ратног сукоба у историји, разарање и незамисливу масовну погибију“.
Извештаји делимично надокнађују и недостатак домаћих извора о југословенској
спољној политици, „њеним менама, дилемама, проблемима“, дају, мање или више
истакнуте, ставове те политике, деловање кључних актера и „употпуњавају сазнање
о сложености збивања европске политичке сцене у времену раскола између мира на
издисају и рата који се тек захуктавао“ (XVII–XVIII). Овим речима је сажето приказан значај ових извора првог реда који ће, сакупљени на једном месту и брижљиво и
стручно приређени, бити од велике користи свима који се истраживачки буду бавили
међународним односима почетком Другог светског рата и крајем 30-их година на
европском континенту, као и свима онима који буду желели да сазнају нешто више о
историји Европе и појединих европских држава у том периоду.
(Драгомир Бонџић)
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Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине
Југославије за 1940–1941. годину, књига XI, приредио Драган
Теодосић, предговор проф. др Мира Радојевић, Београд, Архив
Југославије, 2015 (XXVIII, 653).
Архив Југославије је 2015. године објавио последњу, једанаесту, књигу едиције Извори за историју међународних односа 1930–1940, у којој су јавности представљени извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за
1940–1941. годину. Едиција је покренута 2005. објављивањем извештаја Министарства иностраних послова за период август–децембар 1930. године тако да је после
десет година, објављивањем последње књиге, Архив Југославије успешно окончао
замашан и захтеван истраживачки и издавачки подухват и приближио истраживачима и заинтересованој јавности веома важне и садржајне историјске изворе, кључне за
изучавање и разумевање тридесетих година XX века, односно историје Југославије,
Европе и света у том периоду.
У једанаестој књизи едиције се пре извештаја Министарства за 1940. и почетак 1941. године налази концизан Предговор који потписује проф. др Мира Радојевић
(стр. V–XXIII), а потом и кратке напомене приређивача Драгана Теодосића (XXV–
XXVIII). Док у свом тексту Теодосић даје основне податке о грађи коју је приредио
и начину на који је то учинио, професорка Радојевић у предговору износи широку,
детаљну и садржајну слику међународних односа на самом почетку Другог светског
рата и нуди поуздане смернице за читање и разумевање објављених извештаја. Књига је, поред тога, опремљена веома корисним именским и географским индексом
(615–646), а на крају и списком коришћених извора и литературе (647–653).
У главном делу текста, на преко 600 страна, налазе се извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије од јануара 1940. до фебруара 1941.
године, осим за месец мај 1940. који недостаје у грађи. Извештаји су груписани по
месецима, затим по појединим државама, а потом су већином подељени на унутрашње стање и спољну политику и поједина питања везана за војне операције и ток
рата. Укупно је објављено 158 извештаја из 24 земље – 19 европских и 5 ваневропских (Албаније, Аргентине, Белгије, Бугарске, Велике Британије, Грчке, Египта,
Италије, Мађарске, Немачке, Норвешке, Палестине, Румуније, САД, Словачке, Совјетског Савеза, Турске, Финске, Француске, Чешко-Моравског протектората, Чилеа,
Швајцарске, Шведске и Шпаније). При томе, број извештаја из појединих земаља је
различит: у појединим случајевима извештаји су скоро комплетни за посматрани период (Немачка и Мађарска тринаест, Италија дванаест, Албанија, Бугарска, Велика
Британија и Румунија по једанаест, Француска десет, Совјетски Савез девет) док је
из неколико земаља објављен мањи број извештаја (Норвешка четири, САД и Белгија
три, Словачка два), а из неких земаља свега један (Палестина, Финска, Аргентина,
Чиле, Шпанија).
Објављени извештаји за 1940–1941. годину налазе се у фондовима Архива
Југославије: Министарство иностраних послова Краљевине Југославије – Политичко одељење (АЈ-334, ПО), Посланство Краљевине Југославије у Турској – Анкара
(АЈ-370), Посланство Краљевине Југославије у Шведској – Стокхолм (АЈ-382) и По-
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сланство Краљевине Југославије у Чилеу – Сантијаго (АЈ-389). Приређивач књиге је
упоређивањем грађе која се налази у другим фондовима Архива Југославије утврдио
да су месечни кумулативни извештаји састављени на основу текстова извештаја посланика, генералних конзула и дописника Централног пресбироа, при чему су неки
дати у целини, а неки скраћивани или продужавани. Извештаје су слали Миливоје
Милчић из Тиране, Миодраг Лазаревић из Брисела, Иван Субботић из Лондона, Александар Вукчевић из Атине, Бранко Аџемовић из Каира, Бошко Христић из Рима,
Светозар Рашић из Будимпеште, Иво Андрић из Берлина, Јован Дучић из Букурешта,
Илија Шуменковић из Анкаре, Станоје Симић из Братиславе, Божидар Пурић из Париза и Вишија, Радован Шуменковић из Прага, Константин Фотић из Вашингтона,
Иво де Ђули из Јерусалима, Миодраг Стражницки из Стокхолма (за Шведску, Норвешку и Финску), Исидор Цанкар из Буенос Ајреса и Милан Гавриловић из Москве.
Пошто су у неким посланствима током 1940. извршене персоналне промене, из Софије и Берна су извештавали Момчило Јуришић Штурм и Владимир Милановић,
из Сантијага Војислав Мирковић и Ђуро Коломбатовић, а из Букурешта и Мадрида
Јован Дучић и Александар Авакумовић.
У извештајима су праћена збивања у унутрашњој и спољној политици, ставови влада и штампе, борбе политичких странака и организација, стање привреде и
трговинске размене, али у првом плану су ратна дешавања и међународни односи,
сукоби зараћених страна и притисци на неутралне земље да се укључе у рат. Ток рата
је условљавао посебну пажњу која је обраћана на Немачку и Италију, успостављање
марионетских влада и нових творевина као што је Вишијевска Француска, ЧешкоМоравски протекторат, Словачка, сукобе попут Руско-финског и Грчко-италијанског
рата и поморског рата на Атлантику и Средоземљу, прилазак појединих земаља Тројном пакту и на капитулацију Белгије, Холандије, Француске, Данске и Норвешке.
Услед ширења рата, у извештајима су поред европских збивања све више праћена и
кретања ван европског континента, пре свега у Северној и Јужној Америци и на Блиском Истоку, у мањој мери на Далеком истоку и у Аустралији.
Приређивач публикације је уз извештаје дао неопходне напомене (укупно
433), трудећи се да не оптерети читаоца, али и да објасни све важније међународне
и ратне појаве, догађаје и личности, као и поједине појмове и изразе који се помињу
у основном тексту и који су значајни за посматрани период. Тако су дати основни
подаци о истакнутим политичарима, премијерима, дипломатама из Југославије и иностранства (Александар Цинцар-Марковић, Галеацо Ћано, Шарл де Гол, Видкун Квислинг, Алфред Розенберг, Али Махер Паша, Хозе Марија Кантиљо, Константин фон
Нојрат, Емил Хаха, Богдан Филов, Едуард Даладје, Вјачеслав Михајлович Молотов,
Жорж Клемансо, Винстон Черчил, итд.), појединим законима, политичким и трговинским споразумима, догађајима, политичким говорима и прокламацијама, органима,
организацијама и установама (Балкански пакт из 1934, Немачко-совјетски уговор о
границама и међусобном пријатељству, неуспешан атентат на Хитлера 1939, сајам у
Лајпцигу 1940, састанак Јоакима фон Рибентропа и папе Пија XII 1940, избори у Бугарској 1940, Панамерички комитет за неутралност 1939, итд.), а објашњене су речи
као што су конфлаграција, вотирати, бонификација, ревандикација, вексација, пета
колона, итд. Приређивач се при томе служио грађом Архива Југославије и других
архива, као и обимном литературом и подацима са интернета које је навео у списку
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извора и литературе. На том списку налазе се фонд Министарства иностраних послова Краљевине Југославије (Одељење за штампу, Персонално одељење и Политичко
одељење), неколико посланстава (Буенос Ајрес, Анкара, Сантијаго и Стокхолм) и
Централни пресбиро Председништва министарског савета Краљевине Југославије
који се чувају у Архиву Југославије, као и лични фонд Иве Андрића у Архиву САНУ.
Осим тога, још готово сто наслова домаћих и страних енциклопедија, лексикона, службених гласила, приручника, зборника докумената, мемоара, монографија, чланака
и објављених појединачних извора, на српском и неколико страних језика, као и 38
интернет страница са којих су коришћени подаци. На интернету су, поред осталог,
коришћена и дигитализована издања дневних листова Политика, Време и The Milwaukee Journal.
Садржајност, квалитет и значај извештаја Министарства иностраних послова
Краљевине Југославије као историјских извора првог реда, као и професионалност,
озбиљност и приљежност са којима се приступило њиховом приређивању и објављивању, дају читаоцима, како професионалним историчарима, тако и свима осталима
заинтересованима, мноштво разноврсних и поузданих података, значајних, а понекад
и кључних за посматрање и разумевање динамичних и напетих историјских збивања
у првим годинама Другог светског рата и последњим годинама четврте деценије XX
века. Када се у обзир узму и претходне књиге едиције Извори за историју међународних односа 1930–1940, у којима су објављени извештаји Министарства иностраних
послова Краљевине Југославије од августа 1930. до фебруара 1941, дакле до почетка
рата и слома Краљевине Југославије, и када се посматрају као целина, добија се садржајна слика међународних односа током читаве деценије и може се у великој мери
сагледати пут који је Европу и свет у тим годинама водио ка избијању највећег ратног
сукоба у историји. У томе је и највећи значај и домет читаве едиције. Свакако, треба
истаћи и значај сваке књиге понаособ, као и значај појединачних извештаја по месецима и земљама, који ће у будућности сигурно бити од велике користи истраживачима појединих историјских тема и питања. У том смислу, публиковање ове едиције,
које је завршено и заокружено овом последњом једанаестом књигом, завређује похвалу и пажњу историографске струке и читаве културне јавности у Србији и осталим
деловима бивше југословенске државе.
(Драгомир Бонџић)
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Југословенско-амерички односи 1918–1945. Зборник докумената,
приређивачи Предраг Крејић и Митар Тодоровић, предговор
проф. др Чедомир Антић, Београд, Архив Југославије, 2015 (481).
Плодној вишегодишњој издавачкој делатности, првенствено архивских докумената из области југословенске спољне политике и дипломатске делатности, Архив
Југославије доприноси и објављивањем зборника архивских докумената – службене
преписке између Сједињених Америчких Држава (САД) и Краљевине Југославије
(КЈ) у периоду 1918–1945. Овај зборник у актуелно време побуђује посебну пажњу
и због у релативно недавној прошлости неповољних и до непријатељства затегнутих, а данас још увек сложених, односно претежно неповерљивих односа између
Републике Србије и САД. Из општег увида у објављене документе о дипломатској и
службеној преписци Краљевине Југославије и САД и њиховог тумачења, углавном
ће се доћи до сазнања и уверења о њиховим битно другачијим односима у периоду
1918–1945, као и пре и после тог времена, у односу на актуелне односе Републике
Србије и САД.
Пре архивских докумената у зборнику се налазе изврсни текстови које личе
на језгровите студије: Предговор историчара проф. др Чедомира Антића и Напомене
приређивача архивиста у Архиву Југославије Предрага Крејића и Митра Тодоровића.
У њима је изнет заједнички став о томе да су односи Краљевине Југославије и Сједињених Америчких Држава били мањег интензитета и да су се већином сводили на економски аспект, а много мање на политичку, културну, просветну, верску и војно-ратну
сарадњу, емигрантску проблематику, питање разноврсне помоћи итд. Аутори Предговора и Напомена приређивача су уверљиво објаснили који су разлози утицали на то.
У зборнику је објављено 407 одабраних архивских докумената који обухватају
период од 1. децембра 1918. до 7. марта 1945, уз незнатна временска одступања (на
шта указују приређивачи). Преписка о дипломатским односима САД и КЈ претежно
се базира на преписци југословенског Министарства иностраних послова и југословенског посланика/посланства у САД; југословенског МИП-а, односно југословенског посланика/посланства у САД са Државним секретаријатом за спољне односе
САД и њиховим послаником/посланством у КЈ, односно при Влади КЈ са југословенским Министарством иностраних послова и Владом КЈ. У зборнику нема преписке
између Државног секретаријата за спољне односе САД и њихових посланика/посланства у КЈ. Приређивачи су истакли да сви документи у зборнику потичу из фондова
Архива Југославије, што значи да недостају релевантна документа, можда из архива
Министарства спољних послова Републике Србије и сигурно из Војног архива у Београду. То може да буде извесна, можда и значајна, мана овог зборника докумената.
У САД постоји пракса да после протока извесног времена Државни секретаријат за спољне односе објављује зборнике изабраних докумената из свог рада. Не види
се да ли постоје такви зборници докумената за период 1918–1945, а ако постоје, да
ли су приређивачи овог зборника имали увид у такве зборнике и да ли се међу њима
налазе документа о односима САД са Краљевином Југославијом у наведено време.
Приређивачи зборника на основу објављених докумената не излажу никакве
закључке, јер не пишу историју југословенско-америчких односа. То је задатак исто-
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ричара, па то њима остављају да раде. Историчари, увек и само, из садашњости посматрају прошлост, а доступна им документа (која нису прошлост, већ мање трагови
а више сведочанства прошлости) пружају прилику да их, увек субјективно и стваралачки, тумаче. Зборник одабраних докумената/сведочанстава прошлости без њиховог тумачења је само „леш историје“. (Benedetto Croce, History as the Story of Liberty,
London 1949).
Приређивачи су при изради зборника консултовали више дела, у којима су
аутори обрађивали разне аспекте југословенско-америчких односа у назначеном периоду. Треба истаћи да је зборник стручно и технички веома добро урађен. Историчарима и другим истраживачима заинтересованим за проучавање разних аспеката југословенско-америчких односа зборник ће помоћи да прво стекну увид у релевантна
документа, а потом да се баве дубинским истраживања и проналажењем података из
овде необјављених докумената по архивима у другим државним установама Републике Србије и САД.
Објављивање књиге Југословенско-амерички односи 1918–1945. Зборник докумената је значајан подухват у оквиру разноврсне и плодне издавачке делатности
Архива Југославије.
(Гојко Маловић)
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Л. А. Величанскаја, Т. А. Џалилов, Љ. Димић
(одговорни приређивач), М. Ф. Кишкина-Ивањенко,
М. Милошевић, Н. Пантелић, А. С. Стикалин, А. Животић
(приређивачи), ЈУГОСЛАВИЈА–СССР. Сусрети и разговори
на највишем нивоу руководилаца Југославије и СССР, Том 2
(1965–1980), Београд, Архив Југославије, 2016 (913)
У склопу напора да се, кроз уклањање вела тајновитости са релевантне архивске грађе, уклони и свака тајновитост везана за кључне догађаје у социјалистичкој
Југославији – посебно место свакако има и недавно објављен зборник докумената Југославија–СССР. Сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије
и СССР 1965–1980. Том 2.
Ради се о публикацији која представља логичан наставак заједничког пројекта
Архива Југославије и Руског државног архива новије историје из Москве. Стога је и
структура овог зборника грађе готово истоветна као и структура претходног тома (који је обухватио период 1946–1964). Она се састоји од маркантног предговора проф.
др Љубодрага Димића и др Анатолија Аникејева, кратког археографског предговора
српских и руских приређивача, хронолошки изложених одабраних докумената и, на
крају, именског регистра и списка скраћеница. Публикацију су приредили Љубодраг
Димић, Миладин Милошевић, Александар Животић и Нада Пантелић, а с руске стране: Л. А. Величанскаја, Т. А. Џаилов, М. Ј. Прозуменшчиков, А. С. Стикалин и Н. Г.
Томилина.
Као и у првом тому, за сусрете и разговоре вођене у Југославији по правилу су
објављена српска документа, а за сусрете и разговоре вођене у СССР-у објављена су
руска документа. Будући да се у обухваћеном периоду далеко више сусрета одвијало
у СССР-у, у зборнику је више документа из руских архивских фондова. Углавном су
у питању појединачне или заједничке изјаве Јосипа Броза Тита и Леонида Брежњева,
забелешке, извештаји и информације о њиховим разговорима, писма која су размењивали и текстови заједничких коминикеа објављених на крају разговора.
Горња хронолошка граница зборника (1965. година) преклапа се са краћим
раздобљем када у Југославији долази до озбиљног неспокојства и узнемирености
због бурних политичких превирања и збивања у Совјетским Савезу. Наиме, крајем
претходне године, у прилично нејасним околностима, дошло је до смене дотадашњег
неприкосновеног лидера совјетских комуниста – Никите Хрушчова и доласка на чело КПСС Леонида Брежњева (који је управо на предлог Хрушчова средином 1964.
смењен са положаја председника Президијума Врховног совјета СССР-а). Све сумње
и страх југословенског руководства од враћања на политичку сцену у Совјетском
Савезу антијугословенски расположених догматских снага – отклоњене су током разговора Тита и Брежњева у Москви од 18. до 30. јуна 1965. У складу са нешто раније
изреченом Титовом изјавом „да му изгледа природно зашто је смењен Хрушчов“,
створена је прилика за нови почетак и уследио је наставак раније успостављене тесне југословенско-совјетске сарадње. У том духу, у свим изложеним документима
која се односе на трогодишњи период који је потом уследио доминира спремност
Тита и Брежњева да у први план ставе и форсирају све оно што две земље „уједињу-
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је, зближава и чини снажним“. О највећем успону који је уопште забележен у историји југословенско-совјетских односа говори и податак да су се током овог релативно
кратког раздобља Тито и Брежњев срели чак седам пута.
Континуирано приближавање ставова Београда и Москве на државном и
партијском плану и релативно хармонични билатерални односи досегнули су своју
највишу тачку у време избијања арапско-израелског рата 1967. године, када ће Југославија – у циљу обезбеђивања енергичније војне подршке СССР-а свом кључном
несврстаном савезнику Египту (који је претрпео тежак пораз од Израела) – озбиљно
одступити од свог до тада избалансираног односа према блоковима и укључити се
у систем периодичног „саветовања“ и окупљања чланица Варшавског пакта. Колика
је то била жртва за званичнике из Београда можда најбоље говори чињеница да је
управо њихово вишегодишње упорно одбијање да присуствују оваквим лагерским
„саветовањима“, представљало један од главних узрока сукобљавања са совјетским
руководством. Учествујући на, чак, пет узастопних састанака социјалистичких земаља, посвећених изналажењу излаза из Блискоисточне кризе, Југославија је озбиљно
довела у питање очување до тада одлучно брањених основних атрибута националне
независности.
Излаз из ове замршене ситуације нису могли пронаћи југословенски званичници све до момента када им је он наметнут споља. Војна интервенција пет земаља
Варшавског пакта августа 1968. у Чехословачкој и страх од њеног репризирања на
улицама Београда, помогли су Титу и његовим сарадницима да у најкраћем могућем
року поново успоставе избалансиран однос према блоковима и изнађу подесну формулу реафирмације организованог и ефикасног наступа несврстаних држава у међународној заједници.
Судећи по презентираним документима, током трогодишњег периода који је
уследио после бруних догађаја у Чехословачкој 1968. у југословенско-совјетским односима доминирала је атмосфера обостраног неповерења и неспремности за постизање било каквог компромиса. Није више било ни састанака високих званичника.
Изузетак је била посета совјетског министра иностраних послова Андреја Громика
Југославији, септембра 1969, која није битније допринела отопљавању односа.
Почетком 70-их година Југославија и СССР су успели да превазиђу конфликтну ситуацију, која је била у колизији са њиховим актуелним спољнополитичким приоритетима. Обострани интерес за сарадњом резултирао је потребом да се актуелне
разлике и међусобне оптужбе потисну у други план и предузму конкретне иницијативе за нормализацију односа. Преломни моменат у том контексту представљала је
посета Леонида Брежњева Југославији, септембра 1971. Иако је совјетски лидер том
приликом (бар судећи по приложеној забелешци о разговорима) исказивао изразите
знаке нервозе, падао у ватру, па чак у једном моменту лупао и шаком о сто – он и
његови домаћини су успели да постигну неку врсту обострано прихватљивог компромиса на коме ће се базирати југословенско-совјетски односи током целе наредне
деценије. Тај компромис Тито и Брежњев су током разговора окарактерисали као императив „да узмемо једни друге онакви какви јесмо“. У представљеним извештајима
југословенског Министарства иностраних послова, пак, тај компромис је дефинисан
као „легитимност узајамне несагласности“, односно да ни једна страна не одступа
од свог става у погледу основних начела на којима треба да се заснива унутрашња
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и спољна политика социјалистичких земаља, али да разлике у том погледу не смеју
представљати препреку за даље унапређење међудржавне сарадње. При томе, и Тито
и Брежњев, свако са своје стране, веровали су да време ради за њих и да ће одређене
унутрашње и спољне околности – у ближој или даљој будућности – омогућити победу њихове опције.
Разговори двојице државника су после сусрета у Београду били крајње отворени, испуњени сучељавањем супротних ставова уз уочљива размимоилажења, али
и уз присуство својеврсног „разумевања“, својственог комунистичким лидерима. У
том духу протекао је и последњи сусрет Тита и Брежњева у Москви, средином маја 1979. Приликом иницирања овог састанка Тито је и даље био руковођен својим
становиштем да у односима са Совјетима не треба никада дуго чекати, већ стално
подстицати контакте како бисмо их „привикавали да је наша политика реалност коју
треба прихватити“. Међутим, у склопу последње групе докумената посебно привлачи пажњу Титова оцена да су здравствене могућности Брежњева „очигледно веома
ограничене“. Стога је поставио питање: „шта ће после бити и ко ће нам бити партнер?“ Пошто је сматрао да су сви у кругу Брежњева „тврђи него он“, чинило му се
изузетно важним да са највећом пажњом „прате њихов развој и политику, јер постоји
доста неизвесности у погледу курса будућег руководства“. Показало се да је Титова
забринутост у погледу његових будућих сарадника из СССР-а била беспредметна.
Брежњев га је надживео, а маја 1980, Београд је био последња станица на готово
дводеценијском путу којим су њих двојица спорећи се и сарађујући ишли заједно.
Током тог раздобља Тито и Брежњев су се срели тринаест пута, при чему је Брежњев
посетио Југославију четири пута, а Тито СССР девет пута.
(Драган Богетић)
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Милан Ристовић, На прагу хладног рата. Југославија и грађански
рат у Грчкој (1945–1949), Београд, Филозофски факултет,
2016 (491).
Дугогодишња истраживачка интересовања проф. др Милана Ристовића за грађански рат у Грчкој и улогу коју је у тим догађајима играла југословенска држава,
резултирала су у претходним деценијама појавом стручно високо вреднованих монографија Дуги повратак кући. Деца избеглице из Грчке у Југославији 1948–1960 (1998)
и Експеримент Буљкес. Грчка утопија у Југославији 1945–1949 (2006) као и бројним
научним радовима расејаним у домаћим и страним часописима. Сада се том богатом научном опусу придружује и монографија На прагу хладног рата. Југославија
и грађански рат у Грчкој (1945–1949). Самим тим, једна значајна тема из историје
Хладног рата на југоистоку Европе, која је дуго „сазревала“ код самог аутора, обрађена је целовито уз уважавање значаја општег историјског контекста у коме су на
развој прилика у грчкој држави и друштву, оптерећеном бројним културолошким,
социјалним, религијским, етничким разликама, свој „отисак“ оставили искуство и
последице Другог светског рата, политичко-идеолошке поделе које су зацариле у
Европи после 1945. године, хладноратовска сучељавања великих сила и њихов интервенционизам/интернационализам.
О истраживачким интересовањима професора Ристовића речито сведочи
структура монографије у којој поред инструктивних уводних белешки, утемељеног
уводног дела и закључка доминирају две целине путем којих је обрађен изузетно
сложен политички, идеолошки и војни карактер грађанског рата у Грчкој, сагледан
утицај који је на развој догађаја вршила југословенска држава, али и друге балканске
државе, осликано присуство великих сила, њихови интереси и сучељеност на том
делу европског тла.
У уводним белешкама колега Ристовић је веома прецизно указао на два супротстављена виђења грађанског рата у Грчкој карактеристична за идеолошко-политичко
и научно историографско тумачење прошлих догађаја. Насупрот дугоопстајућим поделама које су свој одраз имале и у литератури коју су исписивали учесници у рату,
аутор је указао и на нарастајућу научну литературу која своје закључке темељи на
истраживањима и критичком сагледавању оновремене стварности. У том контексту
маркиране су и бројне теме о којима се до сада писало када је грађански рат у Грчкој
у питању, али и оне које тек чекају своје историчаре. Поред вредновања постојеће
литературе, на којој су траг оставили осетљивост теме, неповољне политичке и друштвене околности у којима је настајала, доступност историјских извора, идеолошко
опредељење и сензибилитет писаца историје, аутор се у уводним белешкама критички одредио и према историјским изворима које је користио за писање књиге.
У уводном делу књиге, иначе од посебног значаја за разумевање корена грађанског рата у Грчкој и југословенског уплитања у догађаје омеђене годинама 1945–1949,
Ристовић је посебно обрадио ратна и мирнодопска искуства грчког народа у првој половини ХХ века (1912–1940/41–1944/1945), дугу кризу која је притискала грчко друштво и сведочила о нагомиланом потенцијалу политичких сукоба, „грчко питање“ и
погубне последице његовог решавања на Кипру и у Малој Азији, поделе произашле
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из рата и окупације, сложен процес насилне политичке и идеолошке диференцијације који је од сукоба зараћених фракција унутар покрета отпора водио грађанском
рату. Посебна пажња је посвећена српско-грчким и југословенско-грчким односима
уз указивање на политичке, идеолошке, социјалне сличности и разлике, уговорне
обавезе, питање луке у Солуну (Слободна зона Солун), мањинско питање, Балкански
споразум, логоре за Југословене и друга питања. Аргументовано је проговорено о
природи окупационих система (немачки, бугарски, италијански), колаборацији, грађанском и комунистичком покрету отпора, ЕАМ-у, ЕЛАС-у, ЕДЕС-у, распламсавању
политичких и идеолошких сукоба које је донео крај рата, „линијама разграничења“
које су уклопљене у глобални сукоб великих сила који је започео самим завршетком
Другог светског рата. Целину за себе представља онај део увода у коме је учињен
племенит напор да се из бројних углова сагледа и дефинише сложеност и вишезначност друштвеног феномена какав је грађански рат, уоче његове посебности, значења,
супротстављене вредности које су га изазвале, типологија, последице које утичу да
грађански ратови постају сукоби који се никада не завршавају.
Први део књиге, насловљен „Грчка криза – Балкански контекст“ (стр. 57–330),
садржи дванаест потпоглавља. Унутар њих је материја изложена путем 37 ужих тематских делова које граде мозаичну, али складну мисаону целину. Тај део монографије указује на значај етничког карактера, припадности и статуса словенских мањина у
Грчкој као „питања свих питања“ у односима КП Југославије и КП Грчке. Професор
Ристовић пише о погледима балканских комуниста на национално питање, македонском питању и начинима његовог решавања, коренима првобитног савезништва и каснијег сукоба грчких комуниста и македонских националиста, сумњама проистеклим
из убеђења да је политика комунистичких партија „антинационални инструмент“
страних сила. Аутор је темељно обрадио значај „југословенског фактора“, „западног
фактора“, „совјетског фактора“ у свим фазама грађанског рата у Грчкој. Посебно је
указао на постојање свести о важности оружаних формација у расплету политичких
и идеолошких неспоразума, постојању обостраног терора, разлозима опреза и пасивности југословенског државног и партијског врха током кратке друге фазе грађанског
рата. Истражено је време анархије, указано на узроке британског, а касније америчког интервенционизма, објашњени разлози пружања интернационалистичке помоћи
који су у трећој „рунди“ грађанског рата определили и Југославију да политички,
материјално, војно (оружје и санитетски материјал) и у људству („војни саветници“)
подржи ДАГ. Распламсавање, а затим и смиривање рата на југословенско-грчкој граници, утицај сукоба Тита и Стаљина на догађаје у Грчкој, расцеп унутар комунистичког покрета, утицај „албанског фактора“ на развој догађаја, раскид „заједничког посла“, још неке су од важних и великих тема историје послератног Балкана о којима
пише колега Ристовић.
Други део монографије, који носи наслов „На маргинама грађанског рата“
(333–452), садржи четири потпоглавља и 15 ужих тематских целина. У том делу посебно је обрађено питање избеглица, талаца, центара за војну обуку, грчке деце која
су евакуисана у Југославију. Аутор је пажњу посветио избегличком логору у Буљкесу, устројству избегличке комуне у том војвођанском селу, идеолошкој и војној обуци
кадрова ДАГ. Каснији „бирократски рат“ зачет око питања репатријације грчке деце
(Да ли је у питању „спасавање“ или „отмица деце“?), наметање нове пропагандне
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слике дојучерашњих сабораца и суседа (Ко су „лоши“ или „добри“ Грци?), кидање
последњих нити поверења и генерисање међусобне мржње, „омекшавање“ југословенско-грчких односа, успостављање прекинутих комуникација, још неке су од тема
о којима колега Ристовић пише.
Истичући посебности „југословенског фактора“ у грађанском рату у Грчкој
аутор је показао у којој је мери он био посебан у односу на друге земље „народних
демократија“ на Балкану, али и на велике силе инволвиране у сукоб. Начин на који је
схватана „интернационалистичка солидарност“, како је показало ово истраживање,
одредио је степен југословенске умешаности у унутрашње ствари јужног суседа. Помоћ грчким партизанима била је део опште политичке и идеолошке конфронтације
Југославије са Западом, а сукоб са Коминформом онај тренутак у коме је дошло до
дистанцирања, а затим и коначног раскида са грчким комунистима. У оба случаја
југословенски однос према грчким комунистима одређивали су приврженост идеалима интернационализма или принуђеност на нормализацију односа са Западом. Те
промене у политици југословенске државе и партије биле су добрим делом условљене општим околностима које је наметао Хладни рат. Посебно у другом случају, када
се нашла изолована од стране СССР-а и земаља „народне демократије“, Југославија
је била принуђена да води реалну политику која је могла да јој обезбеди опстанак.
Посвећујући највећу пажњу питањима везаним за југословенску политичку, војну,
пропагандну, моралну помоћ и подршку грчким комунистима, колега Ристовић није
пропустио да стално указује на место које је на унутрашњем плану како у Југославији тако и у Грчкој, али и у целокупним односима две партије и две државе имало „македонско питање“. Та тема се попут „црвене нити“ провлачи кроз све делове монографије На прагу хладног рата. Југославија и грађански рат у Грчкој (1945–1949). Поимање и начин решавања „македонског питања“ било је, како показују истраживања
колеге Ристовића, од почетка у центру спорења југословенских и грчких комуниста.
Монографија је опремљена са 14 фотографија и 13 илустрација и карикатура
које су веома речите и „гласне“.
(Љубодраг Димић)

